KONTAKT:

JAK MOŻESZ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?

FUNDACJA EDUKACJI

Jeśli jesteś nauczycielem, trenerem lub
pracujesz z osobami, które potrzebują
wsparcia w zakresie podstawowych
umiejętności czytania, pisania, liczenia,
rozumienia tekstu czytanego lub podstaw
obsługi komputera, zapraszamy:

I KULTURY
IM. STANISŁAWA
MICHALSKIEGO

Tenczynek, Ul. Na Grobli 42
32-065 Krzeszowice
tel. 606144138

!

rw.michalsky@gmail.com

!- zapoznaj się z propozycją kreatywnych
metod

- poprowadź zajęcia z użyciem tych
metod

- wypełnij ankietę lub wyślij nam swoją
opinię

- zgłoś do nas swoją grupę a my

PARTNERZY PROJEKTU:

przeprowadzimy zajęcia
- poprowadzimy zajęcia instruktażowe dla
pracowników placówek pracujących z
dorosłymi z grupy docelowej
- zgłoś swoją propozycję kreatywnej
metody, którą możemy wykorzystać.

„Alfabetyzacja dorosłych
od tworzenia radosnego
doświadczenia edukacyjnego
do aktywnego obywatelstwa”

FUNDACJA EDUKACJI I
KULTURY IM. STANISŁAWA
MICHALSKIEGO – POLSKA
JOANNA PINEWOOD EDUCATION
LIMITED — WIELKA BRYTANIA
ARCI NAPOLI – WŁOCHY
DERIK HALK EGITIM MERKEZI
MUDURLUGU – TURCJA
TEMATICA POSITIVA –
ASSOCIACAO - PORTUGALIA
SKILLS INTERNATIONAL AUSTRIA

!
www.literacy-project.com

!

www.facebook.com/FundacjaEiK

!

Projekt partnerski Grundtvig

!
!

www.facebook.com/groups/

Czas trwania projektu: 01.08.2013 – 31.07.2015

1403897529828039/

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie
się przez całe życie”.

ADULT LITERACY - From Creating Joyful Learning
Experience into active Citizenship

!

GŁÓWNE CELE PROJEKTU
- wsparcie dorosłych słuchaczy z grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym w
zakresie podniesienia ich umiejętności

DLACZEGO ALFABETYZACJA DOROSŁYCH?

czytania i pisania oraz zwiększenie ich

Według ostatnich badań Komisji Europejskiej aż 75 mln obywateli Europy jest

ALFABETYZACJA
def. wg. Konkluzja Rady z
26.11.2012

!

Umiejętność czytania
rozumiana jako
kompetencja czytania
i pisania, która pozwala
zrozumieć i krytycznie
ocenić różne formy
informacji i dotyczy
tekstu pisanego
odręcznie, drukowanego
lub też elektronicznego.
Alfabetyzacja obejmuje
podstawową,
funkcjonalną
i wielopoziomową
umiejętność czytania
i pisania.

pewności siebie i uczestnictwa w życiu

analfabetami, dotyczy to również wtórnego analfabetyzmu. Ponadto Konkluzja Rady
z 26.11.2012 stanowi, że poprawa umiejętności obywateli Unii w tym zakresie jest
niezbędna dla rozwoju każdego z państw UE jak również osobistego rozwoju
mieszkańców i do ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

ALFABETYZACJA DOROSŁYCH nigdy nie jest za późno na naukę
JAKIE DZIAŁANIA
PODEJMUJEMY?
- wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami

DLA KOGO JEST
PROJEKT?
- dorosłe osoby zagrożone wykluczeniem

projektu

społecznym z powodu analfabetyzmu, w tym

- utworzenie zestawu metod kreatywnej nauki

migranci i osoby długotrwale bezrobotne;

czytania i pisania

- osoby pracujące w instytucjach

- prowadzenie szkoleń dla osób pracujących w

prowadzących działania na rzecz w/w osób,

instytucjach zajmujących się działaniami na

pracownicy społeczni, nauczyciele i trenerzy.

rzecz alfabetyzacji
- prowadzenie zajęć wśród osób z problemami
analfabetyzmu

publicznym

- promocja alfabetyzacji dorosłych
- wzbogacenie metod do nauczania
umiejętności czytania i pisania dla dorosłych

!

słuchaczy

G Ł Ó W N E R E Z U LTAT Y
PROJEKTU
- zestaw kreatywnych metod szkoleniowych do
alfabetyzacji dorosłych

- przeprowadzenie pilotażowych szkoleń z
uwzględnieniem wybranych metod

